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ZOO Tábor oslaví Den Země. Návštěvníci si o víkendu užijí 

spoustu zábavy včetně stříhání ovcí 
 
 

20. 4. 2016, Tábor/Praha – Mezinárodní Den Země, který každoročně připadá na 22. dubna, má 

upozornit na dopady ničení životního prostředí. Nepřímo navazuje na původní dny Země, které 

se konaly při oslavách jarní rovnodennosti 21. března a které oslavovaly příchod jara. Tento 

největší celosvětový sekulární svátek si připomene i ZOO Tábor, která pro své návštěvníky na 

tuto sobotu 23. dubna připravila spoustu zajímavých akcí. Cyklisté navíc získají zvýhodněné 

vstupné. 

 

„Den Země zcela přesně koresponduje s posláním ZOO Tábor, jímž je ochrana všech druhů 

zvířat. Přežití mnoha živočišných druhů ve volné přírodě je zcela závislé na přístupu lidstva 

k přírodnímu bohatství a zachování původního prostředí. Naše zoo tyto snahy aktivně 

podporuje, proto jsme se do této celoplanetární akce rádi zapojili. Návštěvníkům zábavnou 

formou ukážeme, jak mohou k ochraně přírody sami přispět,“ láká návštěvníky ředitel ZOO 

Tábor Evžen Korec. 

 

Nejen nejmenší návštěvníci pomůžou zachránit planetu topící se v odpadcích, zájemci si 

vyzkouší i své stopařské schopnosti. Dokáží od sebe rozeznat například stopy lva či medvěda? 

Po celém areálu táborské zoologické zahrady budou také rozmístěny kartičky s otázkami 

týkajícími se ekologie. Za absolvování úkolů i za vyplněný ekologický kvíz čekají na děti 

sladké odměny. V areálu Zoo Tábor se nachází dětské hřiště, farma – kontaktní zoo, restaurace 

i stánky s občerstvením. 

 

„Kromě tradičního a divácky atraktivního komentovaného krmení jsme pro návštěvníky 

připravili také stříhání ovcí,“ upozorňuje na další atraktivní činnost Korec. 

 

Není to však jediná mimořádná věc, kterou ZOO Tábor na víkend u příležitosti Dne Země 

připravila. Všichni návštěvníci, kteří do ZOO Tábor přijedou na kole, budou mít po celý 

víkend vstup s dvacetiprocentní slevou. 
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Více informací o víkendové akci naleznou zájemci na webu zoo (www.zootabor.eu). 

 

ZOO Tábor je nejmladší zoologická zahrada v Česku. Vznikla v květnu 2015 poté, co ji od 

insolvenčního správce koupil pražský developer a biolog Evžen Korec. Pro veřejnost byla 

ZOO Tábor otevřena o měsíc později. Jen do konce roku ji navštívilo přes 50 tisíc lidí. 

Otevřena je denně od 9:00 do 18:00. Hlavním posláním zahrady je chov a ochrana ohrožených 

druhů zvířat. Aktuálně v ZOO Tábor žije přes 250 zvířat více než 60 živočišných druhů. 

Rozlohou je největší zoologickou zahradou jižních Čech. Generálním partnerem je lídr 

developerské výstavby v ČR EKOSPOL. 

 

Sobotní program v ZOO Tábor:  

 

11:00 – komentované krmení nosálů 

12:30 – komentované krmení lvů 

13:00 – 14:00 – stříhání ovcí pro veřejnost 

14:30 – komentované krmení tygrů 

 

Vybrané akce ZOO Tábor v  roce 2016 

 

23. 4. – Oslava Dne Země 

14. 5. – Máme rádi zvířata 

2. 7. – Zahradní slavnost – 1. narozeniny ZOO Tábor 

29. 7. – Mezinárodní den tygrů 

13. 8. – Narozeniny lva Simby 

26. 8. – Mezinárodní den psů – soutěž o nejhezčího oříška 

22. 10. – Oslava Dne stromů 

31. 10. – Halloween 

5. 12. – Mikulášská nadílka 

prosinec – Advent v ZOO Tábor 

 

 

http://www.zootabor.eu/
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Kontakt pro média  

 

Filip Sušanka 

 

M: (+420) 606 688 787 

T: (+420) 233 372 021 

E:  media@zootabor.eu 

W: www.zootabor.eu 
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